
DIREITOS - Como você avalia o governo 
de Jaques Wagner, sendo um deputado da 
base governista?

Bira Côroa - O governador Jaques Wagner 
realizou diversas obras físicas por todo o Estado e 
conduziu uma mudança de comportamento nas re-
lações com os demais entes da sociedade, ensinan-
do a todos que o sistema democrático proporciona 
uma convivência mais humana. 

Em relação à infraestrutura, nesses dois 
mandatos de gestão de Jaques Wagner, destaco 
a construção e reforma de aproximadamente oito 
mil quilômetros de estrada, melhorando significa-
tivamente a movimentação da população e o esco-
amento da produção dos diferentes territórios. Na 
saúde, foram construídos cinco hospitais regionais 
e foi ampliado o número de leitos hospitalares.

O Programa Todos pela Alfabetização (Topa) 
beneficiou mais de um milhão de baianos que nun-
ca tiveram acesso a educação no Estado. O Progra-
ma Água para Todos desenvolveu ações de peque-
no e grande porte, minimizando as dificuldades de 
convivência com a seca, mesmo durante esta últi-
ma, que foi a pior em 50 anos.

Na segurança pública, esse foi o governo que 
mais admitiu policiais, tanto civis quanto mili-
tares, além de equipá-los com armamento, cole-
tes de segurança e viaturas. E o Programa Pacto 
pela Vida se junta a toda essa estrutura para dar 
melhor segurança para os baianos. Os frutos co-
meçam a ser colhidos, pois já vivemos uma redu-
ção dos crimes nos principais centros urbanos da 
Bahia. 

Neste contexto, podemos dizer que o governo 
de Jaques Wagner tem um nível de acerto muito 
superior aos seus erros, o que me conduz a avaliá-
-lo como extremamente positivo. Ao mesmo tempo, 
tenho consciência de que ainda temos muito a fazer.

DIREITOS - Como você avalia o processo 

de sucessão de Jaques Wagner?
Bira Côroa - O governador, junto com o PT, 

já escolheu o seu candidato, que é o companheiro 
Rui Costa. Estamos vivendo um processo de ar-
ticulação com os demais partidos para compor a 
coligação. A oposição vem se desarticulando inter-
namente, fazendo com que se tenha a impressão 
de que ela não consegue se unificar. Quem quer 
ganhar não escolhe adversário. Temos a nosso fa-
vor um balanço de realizações em todas as áreas 
extremamente superior ao do grupo político que 
derrotamos em 2006. Eles levaram décadas gover-
nando a Bahia e não fizeram o que realizamos em 
oito anos.

Sabemos que cada eleição tem suas caracterís-
ticas próprias e ninguém ganha de véspera, mas 
estarei junto com meus companheiros, percorren-
do todo o Estado, fazendo esta comparação e mos-
trando a necessidade de darmos seguimento às 
mudanças implantadas na Bahia.

DIREITOS - Você acha que Rui Costa tem 
chances de ganhar a eleição?

Bira Côroa - Por tudo que falei anteriormen-
te, somando-se às ações do governo federal na 
Bahia, temos um cabedal de realizações que justi-
ficam pedir ao povo baiano o seu voto de confiança 
para darmos sequencia ao atual governo. O com-
panheiro Rui Costa foi eleito o deputado federal 
mais bem votado na última eleição (mais de 200 
mil votos) - e foi convidado por Jaques Wagner 
para cumprir tarefas estratégicas no governo. Pos-
so afirmar que Rui tem um conhecimento pleno de 
todas as regiões da Bahia, suas características e 
suas necessidades. Ele comprovou sua competên-
cia, desempenhando bem todas as tarefas que lhe 
foram confiadas por Wagner e, junto a isso, temos 
a força do PT, que está unificado, e dos partidos 
aliados, que estão a cada dia declarando o seu 
apoio para essa candidatura.

A definição do nome de Otto Alencar como 
pré-candidato ao senado na nossa chapa ajuda a 
fortalecer esse time vitorioso. Agora é arregaçar 
as mangas e trabalhar para a vitória em 5 de ou-
tubro.

DIREITOS - Você é candidato a reeleição 
e por quê?

Bira Côroa - Eu coloquei o meu nome à dis-
posição do partido para disputar a reeleição. Con-
sidero que realizamos um mandato digno para a 
classe trabalhadora e contribuímos com a susten-
tação política do projeto liderado pelo governador 
Jaques Wagner. Nosso mandato esteve pautado 
na defesa dos menos favorecidos e em busca de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

Temos trabalhado no combate à discriminação 
racial e à intolerância religiosa; e na defesa dos 
direitos da minoria política, sendo reconhecidos 
como, verdadeiramente, o mandato da igualdade 
dentro e fora da Assembleia Legislativa. Temos re-
lações políticas nas diversas regiões da Bahia e as-
sim procuramos contribuir nas gestões municipais 
com quem nos relacionamos, contribuindo com 
mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereado-
res. Ajudamos na captação de recursos de diversas 
ordens que tragam melhorias para os municípios 
e para seu povo. Assim, espero que o PT, na sua 
definição de candidatos, aprove meu nome para 
continuarmos o trabalho.

DIREITOS - Como você avalia os trabalhos 
desenvolvidos na Assembleia Legislativa?

Bira Côroa - Posso afirmar que a Assembleia 
Legislativa da Bahia, durante o período em que 
estou deputado, tem tido uma vida ativa com um 
funcionamento pleno nas sessões ordinárias e es-
peciais e nas suas comissões.

Temos aprovado os projetos de lei oriundos dos 
outros poderes que contribuem para uma melhor 
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qualidade de vida dos baianos. Iniciamos também 
um processo de aprovação de projetos de lei elabo-
rados pelos deputados, fato este que não acontecia 
anteriormente. O parlamento é um espaço de de-
bate de diversas concepções políticas e este debate 
vem acontecendo permanentemente nas nossas 
atividades. Outro aspecto importante é que esta 
casa começou a abrir as portas para receber os mo-
vimentos sociais, os pleitos e as manifestações re-
alizadas  pelos diversos segmentos. Esta mudança 
de comportamento pode ser vivenciada por termos 
conseguido eleger, além de um governo democráti-
co, uma quantidade significativa de parlamenta-
res comprometidos com os movimentos sociais.

DIREITOS - Como presidente da Comis-
são Especial de Promoção da Igualdade, 
quais as principais ações desenvolvidas?

Bira Côroa - Desde quando assumi a presi-
dência da Comissão de Promoção da Igualdade da 
Assembleia Legislativa, há aproximadamente oito 
anos, realizamos diversas audiências públicas e 
sessões especiais, contemplando debates que en-
volveram, principalmente, políticas públicas para 
minoria. Somente em 2013, foram13 audiências 
públicas e quatro sessões especiais.

Dentre os segmentos que mais movimentaram 
a Comissão durante meu mandato estiveram às 
mulheres negras, a comunidade LGBT, a juven-
tude negra, a rede étnico empreendedora e as 
comunidades tradicionais. Ainda, levantamos dis-
cussões sobre casos de racismo e de intolerância 
religiosa.

DIREITOS - Quais os principais projetos 
de lei apresentados ou defendidos por você?

Bira Côroa - Nos meus primeiros momentos 
como deputado, procurei verificar quais os projetos 
apresentados pelos colegas que me antecederam 
na Assembleia que mereciam os nossos esforços 
para darmos continuidade. Dentre eles, podemos 
citar o Estatuto da Igualdade Racial, o qual deba-
temos exaustivamente aqui na Casa; e o projeto 
que cria a data 24 de novembro como o Dia do Sa-
cerdote e da Sacerdotisa das Religiões de Matrizes 
Africanas, o qual aprovamos. 

Conseguimos também aprovar dois projetos 
de lei: o que institui o cadastro Estadual de Pes-
soas Desaparecidas; e o que institui o Certificado 
de Parceiro da Responsabilidade Social Solidária 
para empresas e entidades baianas que contribu-
am para o desenvolvimento social e econômico de 
entidades formadas por comunidades tradicionais.

Ainda durante meu mandato, fui relator de di-
versos projetos importantes como a Lei Orgânica 
da Polícia Civil; o projeto que cria a categoria de 
professor indígena e, posteriormente, a sua equi-
paração com os demais profissionais do magistério. 

Apresentamos também outros projetos na área 
ambiental, promoção da igualdade e que benefi-
ciam diversos segmentos sociais. Como exemplo, 
destaco o que institui a data 26 de setembro como 
o como Dia Estadual de Celebração as Ações Maçô-
nicas no âmbito de todo Estado da Bahia. 

O entrevistado dessa edição é o deputado estadual Ubirajara da 
Silva Ramos Coroa. Bira Corôa como é mais conhecido, nasceu em 
Salvador, é biólogo de formação e professor.  Foi Vereador em Cama-
çari (PT) 2000-2004, reeleito (PT) 2005-2008 e eleito deputado estadu-
al (PT) 2007-2011 e reeleito (PT) 2011-2015. 

“Posso afirmar que Rui tem 
um conhecimento pleno de 
todas as regiões da Bahia”

Entrevista com o deputado estadual Bira Corôa (PT-Ba)



O verão chegou e com ele a preocupação com a 
dengue. Como nessa estação há muita umidade e 
calor, condições básicas para eclosão dos ovos do 
mosquito, a doença se manifesta com maior inten-
sidade.

A enfermidade é causada por vírus (seres vi-
vos que só podem ser vistos por microscópicos es-
peciais) que se albergam em mosquitos da espécie 
Aedes aegypti. O mosquito, ao picar uma pessoa 
doente, se contamina e ele ao picar alguém sadio 
contamina-o. Desse modo forma-se o ciclo: homem-
-mosquito-homem. Depreende-se que o vetor (mos-
quito) é condição importante para a transmissão 
da Dengue. Somente o mosquito fêmea, devido á 
sua fisiologia, se alimenta de sangue.

O vírus se apresenta com quatro sorotipos, ou 
seja: den-1, den-2, den-3 e den-4. Todos nós temos 
anticorpos que nos protegem de doenças. Quando 
um micróbio invade nosso organismo, o sistema 
imunológico se mobiliza para a destruição do agen-
te invasor. E quando este é vitorioso, adoecemos. 
Numa epidemia de Dengue é de se presumir que 
toda a comunidade é picada pelo A. aegypti, mas 
somente algumas dessas pessoas adoecerão. E des-
sas pessoas, algumas delas podem contrair Dengue 
até quatro vezes. E quanto mais se adoece mais au-
menta a probabilidade de se contrair Dengue he-
morrágica.

Alguém exposto a um sorotipo fica imunizado 
para aquele sorotipo. Por exemplo: Quem contraiu 
o den-1 fica imunizado para este serotipo, mas não 
para os demais. Como a Dengue interfere na co-
agulação sanguínea, deve-se evitar usar aspirina 
(A.A. S).

As manifestações clínicas são: manchas aver-
melhadas no corpo, febre, coceira, dor de cabeça, 
dor nos olhos, dor no abdômen, enfim dor em todo 
corpo, inapetência, vômitos, sangramentos... A 
Dengue pode se manifestar na forma clássica ou 
forma grave – a  hemorrágica. Esta compromete 
o sistema nervoso central, os pulmões, o coração 
além de interferir na coagulação do sangue.

Como não existe tratamento específico, isto é: um 
medicamento que elimine o vírus, o tratamento é de 
suporte como hidratação, analgésicos... Infere-se, en-
tão, que a prevenção é importante. Evitar o acúmulo 
de água em pneus, calhas, garrafas, não deixar reser-
vatórios de água descobertos... As pessoas têm uma 
grande importância no combate à Dengue.

A síntese de uma vacina seria o melhor método 
de controle dessa virose. Enquanto no sarampo, na 
varicela (catapora), na poliomielite existe um vírus 
e um só sorotipo, na Dengue, como vimos atrás, há 
quatro sorotipos. Isso dificulta a fabricação da va-
cina. Entretanto, com o crescente aumento dos ca-
sos da enfermidade, principalmente, na sua forma 
hemorrágica, e como conseqüência de milhares de 
pessoas faltando ao trabalho, os gastos no trata-
mento dos enfermos, no futuro, os governos toma-
rão a decisão de investir na produção da vacina. 

Enquanto isso, deve-se prevenir, e governos e 
população trabalhando juntos na melhoria do sa-
neamento.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

2º Caderno
02

Dengue

www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 61 - SUL DA BAHIA - 
De 20 de fevereiro a 20 de março de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

A síndrome do pânico evolui de 
casos pessoais para doença coletiva. 
Não estou. Estou naturalmente, des-
cobrindo a pólvora, que já tenho. É 
obvio que a violência que a violência 
já generaliza e os governantes prefe-
rem combater os efeitos de sanar as 
causas. Fica mais fácil.

Em pouco tempo, menos de um sé-
culo, passamos do apito do guarda no-
turno no quarteirão à vigilância de cães 
ferozes, transformamos janelas e por-
tas em grades de prisão as casas migra-
ram para os condomínios-fortalezas.

Seguiu-se o aparato eletrônico: 
porteiro 24 horas, câmeras, olho mági-
co, trancas de ferro, cadeados. E ainda 
assim, prisioneiros domiciliares sem 
as vantagens de um Genoíno, continu-
amos com medo – muito medo.

Medidas de segurança se suce-

dem porque a criminalidade compete 
com a tecnologia e a inutiliza. Cresce, 
então, a sensação de pânico. Talvez 
estejamos perdidos, condenados, a 
pensar no que será dos netos. Prova-
velmente estes dirão que os avós vi-
viam no paraíso.

Lei municipal recém-sancionada 
em Salvador obriga condomínios co-
merciais e domiciliares a instalar 
portarias com altura mínima de dois 
metros e o já clássico interfone. Será 
a torre blindada da nossa Papuda, 
com acréscimo na taxa condominial 
que equivale a um aluguel.

Calma, senhores das leis e dos 
anéis: não sou contrário a esta nova 
medida cautelar da parafernália 
eletrônica supostamente protetora. 
Aceito-a como uma dessas fatalidades 
da aldeia global. Cobram-nos o ônus 

da segurança que fingem nos dar em 
troca dos impostos.

Tudo isso é engraçado – graça que 
traz o travo do humor negro. Melhor 
cessar a grave e douta discussão na-
cional sobre rolezinhos e organizar os 
nossos. Quem não tiver ânimo para 

Para essas manifestações que fi-
quem em casa.

O governo federal acaba de fazer 
um rolezinhos em hotéis e lisboetas 
de luxo, no retorno de Davos. Teria 
sido uma escala técnica, para o abas-
tecimento – versão ainda não escla-
recida de todo. Gastos dessa ordem 
ajudariam a combater as origens do 
medo coletivo. 

Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras de Ilhéus 

(ALI) e da Bahia (ALB). Salvador – Bahia. 
E-mail: hpolvora@gmail.com

Por Hélio Pólvora*

ANALISANDO

Pânico geral e irrestrito

Alimentos orgânicos: 
saúde e vitalidade!

Há muita razão naquele velho 
ditado: “nós somos aquilo que come-
mos”. Não é de hoje que sabemos que 
um organismo bem alimentado é um 
organismo sadio e bem protegido. 
Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), 70% das idas ao médi-
co poderiam ser evitadas com um es-
tilo de vida saudável e uma alimen-
tação equilibrada. Frutas, verduras, 
legumes e hortaliças compõem parte 
da lista de alimentos que nos fazem 
bem. O problema é que grande nú-
mero destes alimentos estão conta-
minados por agrotóxicos, que, claro, 
prejudicam nossa saúde.

Modernamente misturamos coi-
sas terríveis: má alimentação, seden-
tarismos, stress e fast food! E entre 
outras razões, temos convivido, cada 
vez mais precocemente, com proble-
mas como diabetes, colesterol alto, 
hipertensão arterial, enfartes, etc. 
Na nossa sociedade o aumento de do-
enças de evolução prolongada, tam-
bém é o resultado de péssimos hábi-
tos alimentares conservados ao longo 
de anos. O consumo de alimentos 
com aditivos químicos (pesticidas, 
herbicidas, fungicidas, hormônios de 
crescimento, antibióticos e outros) é 
uma causa, entre tantas, que resulta 
na debilidade da nossa saúde. Con-
sumindo alimentos orgânicos, damos 
início ou intensificamos uma mudan-
ça positiva para uma vida mais sau-
dável, cheia de energia e vitalidade.

Os produtores de alimentos orgâ-
nicos preocupam-se em preservar o 
local onde os mesmos são cultivados: 
as nascentes de água são protegidas, 
as áreas desmatadas são refloresta-
das, os animais e vegetação nativos 
são preservados e não se faz uso de 
queimadas. Tudo isso e ainda o fato 
de que os alimentos orgânicos são 
muito nutritivos e saborosos, tem 
interessado um número cada vez 
maior de pessoas a buscarem essa 
alimentação especial. As estatísticas 
apontam para o seguinte: há quatro 
anos a produção agrícola brasileira 
de orgânicos era praticamente in-
significante. Hoje esses alimentos já 
respondem por mais de 2% de toda 
produção nacional. E, ainda de acor-
do com o International Trade Center, 
no Brasil o mercado está se expan-
dindo ao ritmo de 40% ao ano. 

Usar aditivos tóxicos para ele-
var a produção das lavouras não é 
novidade. Conta-se que, no ano 2000 
a.C., os chineses usavam arsênico e 
enxofre para matar as pragas na la-
voura. O que muda hoje em dia, com 
o uso dos agrotóxicos industriais, 
intensificados a partir da Segunda 
Guerra Mundial, é a forma descon-
trolada e/ou abusiva desses produ-
tos, que pode causar efeitos crônicos, 
no longo prazo, como determinados 
tipos de câncer, diminuição da ferti-
lidade e até a má formação de fetos 
(esses efeitos foram observados em 

pessoas expostas a agrotóxicos, em 
sua maioria agricultores), conforme 
indicam as pesquisas da Drª Jocelem 
Salgado, professora titular em Nutri-
ção da USP/Campus de Piracicaba, 
São Paulo. Na agricultura orgânica, 
no lugar dos fertilizantes artificiais 
os produtores usam, por exemplo, 
estrume esterilizado, humus de mi-
nhoca, adubo composto, entre outros. 
Para combater as pragas, os agricul-
tores usam também o controle bioló-
gico, ou melhor, utilizam insetos pre-
dadores, microorganismos e plantas 
que combatem pulgões, lagartas e 
moscas. 

Aqui na nossa região, a Caçare-
ma, Cooperativa dos produtores or-
gânicos de Ilhéus, tem feito um be-
líssimo trabalho. Um bom exemplo 
é a Fazenda Boa Vista do Dr. Fábio 
Campos, certificada pelo Instituto 
Biodinâmico (Ibd) que realiza audi-
torias constantes na propriedade. 
Com o apoio técnico especializado de 
Luciano Lima, a Boa Vista produz 
e entrega de porta em porta, há um 
preço justo, desfazendo aquela men-
tira de que os orgânicos são mais ca-
ros, uma grande variedade daqueles 
alimentos.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/

UCSAL. Especialista em História do Brasil e Mem-
bro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL).

Itabuna – Bahia.
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por Claúdio Zumaeta*
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Na tarde de quinta-feira (06/02), o 
reitor da UFSBA, Naomar de Almeida 
Filho se reuniu com o diretor – presi-
dente da Bahiagás, Davidson Maga-
lhães (foto) para discutir uma parceria 
entre a Universidade e a Companhia.

De acordo com o Reitor, firmar uma 
parceria entre a Bahiagás que tem uma 
atuação muito forte no Sul da Bahia e a 
Universidade no momento que ela está 
se implantando é propício para que 
toda uma pauta seja desenvolvida.

“Essa pauta possui três aspec-
tos: o primeiro é o aspecto da própria 
formação de recursos humanos para 
o setor de energia no Sul do estado, 
algo em que a Universidade pode ser 
uma parceira importante. Em segun-
do lugar, os investimentos a serem re-
alizados podem ter um foco comum e 
não convergentes, e o terceiro aspecto 
são os investimentos da Universida-
de, o que é que a gente pode ter para 
reforçar a sustentabilidade, nós esta-
mos nos propondo a ter Campus ver-
de e toda uma filosofia de consciência 
planetária e isso caminha junto com 
os princípios das energias mais lim-
pas”, explica o reitor.

Para Davidson Magalhães essa 
parceria da Bahiagás com a UFSBA 
é de extrema importância. “A criação 
de uma Universidade Federal no Sul 
da Bahia representou uma conquista 
da população local, importante para o 
desenvolvimento da região sul. Uma 
universidade federal significa mais 
qualificação profissional para nossa 
juventude, mais atração de investi-
mentos, pois muitos estudantes irão se 
deslocar para nossa região, o que mo-
vimentará a economia regional”, diz o 
diretor-presidente.

Ficaram acordadas na reunião al-
gumas ações para iniciar a parceria da 
Bahiagás e da Universidade, primeira-
mente um apoio da Companhia na con-
versão dos veículos da UFSBA para gás 
natural veicular (GNV) e uma segunda 
ação será uma reunião da equipe técni-
ca da Bahiagás com a da Universidade, 
para uma ação conjunta, que viabilize 
o processo de implantação dos dutos 
da Bahiagás, especificamente agora no 
gasoduto Itabuna – Ilhéus, a implanta-
ção de uma rede digital de fibra ótica 
da UFSBA.

A Universidade terá campi nos mu-
nicípios de Teixeira de Freitas, Porto 
Seguro e Itabuna, onde será instalada a 
sede da Reitoria – começará suas ativi-
dades em setembro deste ano e, quando 
chegar à sua plena implantação, pre-
vista para o ano de 2020, gerará 10.800 
novas vagas. O ingresso dos alunos a 
UFSBA se dará através dos Bacharela-
dos Interdisciplinares (BI), diretamen-
te por meio de seleção geral via ENEM/
SISu ou através da Rede de Colégios 
Universitários (CUNI) instalados em 
escolas públicas nos 36 municípios de 
maior porte da Região Sul, mediante 
convênio com a Secretaria Estadual 
de Educação. A rede Cuni é a principal 
inovação para o ingresso, contará com 
avaliação presencial e atividades meta-
-presenciais, com equipamentos de te-
leducação conectados à rede digital de 
alta velocidade que a universidade terá 
em toda sua abrangência.

Também estiveram presentes na 
reunião vice-reitora da UFSBA, Joana 
Guimarães, o Decano do Instituto de 
Humanidade, Artes e Ciência, Frances-
co Lanciotti e o assistente do diretor- 
presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.

O prefeito Jabes Ribeiro, acompanha-
do do vice e secretário de Indústria e Co-
mércio, Carlos Machado (Cacá), discutiu 
com representantes do Movimento Ponta-
lense de Cidadania, Associação dos Mora-
dores do Pontal (Amop), Instituto Nossa 
Ilhéus, Casa de Cultura Popular (Casar), 
Associação dos Diabéticos e Associação 
dos Moradores do Bairro Hernani Sá, en-
tre outros, a proposta de revitalização do 
antigo Clube Social do Pontal (CSP), para 
transformá-lo em um Centro Cultural. 
Durante o encontro, que ocorreu na quar-
ta-feira, dia 12, no salão nobre do Palácio 
Paranaguá, o chefe do Executivo elogiou 
os esforços da população local para resga-
tar o espaço, que é uma das iniciativas do 
Projeto Pontal Criativo. 

Na ocasião, Jabes Ribeiro reforçou o 
desejo de participar ativamente do proces-
so de requalificação, e designou o arqui-
teto Alan Dick Megi, servidor de carreira 
da Prefeitura de Ilhéus, para acompanhar 
os trabalhos de medição da área do CSP. 
O servidor também ficou encarregado de 
iniciar, sempre atendendo ao desejo da co-
munidade pontalense, os estudos necessá-
rios visando a elaboração de um projeto.

Conforme explicou o ex-vice-prefeito 
do município, Henrique Abobreira, mem-
bro do Movimento Pontalense de Cidada-
nia, a criação do centro cultural deverá 
ocorrer mediante uma parceria público-
-privada. A ideia inicial, segundo Abobrei-
ra, é destinar o espaço à convivência social 
e às práticas comunitárias criativas. “O 
objetivo é criarmos um espaço integrado 
de artes e negócios que esteja a serviço da 
memória visual da localidade e do próprio 
conceito do Pontal como um bairro criati-
vo”, explica. Segundo ele, as instalações do 
novo CSP também passariam a represen-

tar uma atração turística, além de abrigar 
reuniões comunitárias, centro de artesa-
nato, espaço de lazer e esportes, exposi-
ções e pequenas apresentações artísticas.

Clube Social do Pontal - Localizado 
na Rua Coronel Pessoa, o Clube Social do 
Pontal (CSP) foi fundado nos anos 40 e, 
ao longo das décadas seguintes, acabou 
se transformando em um verdadeiro tem-
plo do carnaval popular e de inúmeros 
outros eventos festivos. Todavia, a partir 
do início dos anos 90, o espaço entrou em 
profundo declínio, encontrando-se, nos 
dias de hoje, inteiramente abandonado.

Além do resgate do antigo Clube Social 
do Pontal, o Projeto Pontal Criativo con-
templa diversas outras iniciativas, como a 
reforma completa da Praça São João Ba-
tista, a Feira Integrada de Artes e Negó-
cios e o Festival Gastronômico ‘Da Mata 
ao Mar’.  A concepção de ‘Bairro Criativo’, 
de acordo com a coordenadora regional do 
Sebrae, Claudiana Figueiredo, passa pela 
capacidade da população identificar seus 
problemas e encontrar soluções sempre 
‘de forma criativa’. “Os conceitos de bairro 
criativo e de economia criativa apresen-
tam o desenvolvimento econômico susten-
tável calcado no talento das pessoas, rea-
lidade que, sem dúvida alguma, amplifica 
as inúmeras oportunidades de emprego e 
renda”, afirma a coordenadora. 

Com apoio da Prefeitura de Ilhéus, 
através de suas diversas secretarias, e do 
Sebrae, que subsidia tecnicamente a ini-
ciativa, o Pontal Criativo está sendo re-
alizado pela própria população local, em 
parceria com diversas entidades, como 
o Movimento Pontalense de Cidadania, 
a Associação de Moradores do Pontal 
(Amop), o Instituto Nossa Ilhéus e a Casa 
da Cultura Popular, entre outros.

BAHIAGÁS ILHÉUS

A Universidade Federal do
Sul da Bahia (UFSBA) discute 

parceria com a Bahiagás

Prefeito de Ilhéus discute com 
comunidade revitalização do 

Clube Social do Pontal
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A SÉTIMA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

A proposta é que o antigo Clube Social do Pontal seja transformado em Centro Cultural 
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Por que a China (bem como vários 
outros países asiáticos) está crescen-
do e o Ocidente (incluindo o Brasil e 
os EUA) está estacionário? Porque o 
Ocidente está decadente. Os sintomas 
agudos dessa degeneração estão retra-
tados não somente nas suas dívidas 
altíssimas (média de 110% do PIB na 
Europa e EUA; 34,5% no Brasil), nos 
bancos mal administrados (causa da 
grande fraude financeira de 2008), 
senão, sobretudo, nas desigualdades 
crescentes.

Em 1989, com a derrubada do 
muro de Berlim (que significou o fim do 
regime comunista em muitos países), 
Francis Fukuyama declarou a vitória 
do liberalismo econômico e político, ou 
seja, o triunfo do Ocidente. Naquele 
mesmo ano o PIB chinês representa-
va apenas 8% do norte-americano; 
em 2016 passará a ser de, no mínimo, 
60%. Em 1978, o rendimento anual do 
norte-americano era vinte vezes maior 
que o chinês; hoje, apenas cinco vezes.

“Não importa a cor do gato, desde 
que ele cace o rato”: com essa frase o 
líder chinês Deng Xiaoping justificava 
os benefícios da abertura econômica da 
China na década de 70, a despeito dos 
princípios do comunismo. Daí para cá, 

enquanto a China (e o Oriente) cresce, 
o Ocidente está estagnado. O que está 
ocorrendo com o Ocidente?

Um mal-estar institucional (Fer-
guson: 2013, p. 53), que está violan-
do o verdadeiro contrato social, que 
é intergeracional (conforme Edmund 
Burke), ao deixar uma pesada carga 
de compromissos econômicos aos filhos 
e netos da atual geração. Os jovens 
das classes inferiorizadas, hoje, têm a 
sensação de que as classes dominan-
tes estão arrebatando o seu presente 
(consumista) assim como o seu futuro 
(Ferguson: 2013, p. 61).

De que maneira? Basta passar os 
olhos nos “capitais” que definem as 
classes sociais. São eles, dentre ou-
tros: o econômico (dinheiro, patrimô-
nio, ações, ganhos de capital, juros), o 
cultural (conhecimento adquirido), o 
social (relações sociais, prestígio, res-
peito social, privilégios), o emocional 
(autocontrole, prudência, perspectiva 
de futuro, visão prospectiva etc.), o 
moral/ético (perfeita noção de que de-
vemos respeitar as demais pessoas, a 
natureza, os animais e o bom uso das 
tecnologias) e o familiar (família bem 
articulada, que transmite muita infor-
mação útil para o processo de sociali-

zação das crianças e adolescentes) etc. 
(veja Jessé Souza, Os batalhadores).

Vendo diariamente os desmandos 
concentradores praticados pelo capita-
lismo atrasado vigente no Brasil assim 
como o descalabro do Estado estacio-
nário brasileiro, com suas instituições 
políticas, econômicas, jurídicas e so-
ciais degeneradas, as classes domina-
das (C e D) estão cada vez mais cons-
cientes das suas condições precárias 
no mercado de trabalho, nos estudos 
e nos relacionamentos sociais, o que 
compromete o seu presente consumis-
ta assim como o seu futuro.

Tudo isso seria compensado com 
serviços públicos de qualidade, como 
saúde, educação e transportes. Mas 
esse definitivamente não é o caso do 
Brasil injusto e estacionário. Resul-
tado: frustração, desesperança, ódio, 
sensação de impotência e indignação, 
que são os ingredientes necessários 
para desmoronar qualquer país deca-
dente e socialmente retrocessivo, so-
bretudo depois da democratização do 
acesso às redes sociais

Por Luiz Flávio Gomes.
Jurista e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. 
Jurista e professor. Fundador da Rede de Ensino LFG. 

Diretor-presidente do Instituto Avante Brasil. Foi 
Promotor de Justiça (1980 a 1983) e Juiz

O “rolezinho” 
e os jovens sem futuro

OPINIÃO

O maior prazer do escritor não é publi-
car um livro. Sua maior satisfação é saber 
se o seu livro é lido. Melhor ainda é ter re-
torno sobre o que você escreveu. E foi isso 
que fizeram os estudantes da rede pública 
de ensino da Escola Nucleada de Castelo 
Novo. Orientados pela professora Rita Apa-
recida, eles voaram junto comigo para fugir 
de um rigoroso inverno canadense, em bus-
ca de abrigo e alimento. O inverno frio, com 
contínuas tempestades de neve os forçava 
a emigrar. Claro que não estou falando dos 
estudantes da Rua Napoleão Loureano, do 
distrito de Castelo Novo, (que também já foi 
cenário de um dos meus livros: “O Tesouro 
Perdido das Terras do Sem Fim”), mas, dos 
gansos Ivan, Vivi, Coró, Tárcia, Cláudio, 
Osmar, Juninho e Gambão personagens do 
livro “O Caminho de Volta”, (Editora Via 
Litterarum, 2010) adotado pela professora.

Recebi de Rita uma dezena de cartas 
me convidando para visitá-los. “Será de 

grande honra para mim e meus colegas”, 
diz Fabrini Gomes, uma das alunas; “Li 
o livro O Caminho de Volta e gostaria de 
conhecê-lo”, escreve Alan de Jesus; “Eu 
entendi que ninguém dava nada por Ivan, 
mas, ele conseguiu provar que não precisa 
ser forte fisicamente para conseguir algo e 
sim nós devemos ter força de vontade, co-
ragem para conseguirmos atingir os nossos 
objetivos,” explica Thaís de Oliveira em ou-
tro carta; “Eu aprendi muitas coisas impor-
tantes lendo seu livro, eu aprendi que para 
ser herói não precisa ter força e sim inte-
ligência e caráter,” declara Brenda Cruz; 
“Gostei da sua criatividade em inventar 
cada personagem com sua fala e seu jeito 
de ser, e de pensar especial é muito forte 
que até podemos sentir que estamos dentro 
do livro,” disse Daniela Leal em um trecho 
de uma outra carta.

E assim fui lendo, e li mais de uma vez, 
todas as cartas. Vou responder cada uma 

delas, sobretudo o grande número de per-
guntas que cada um fez: “O senhor estudou 
em escola pública?” “Tem alguma pessoa na 
sua família que é um herói ou heroína?” “O 
senhor pediu ajuda a alguém para escrever 
o livro?” “Você se inspirou em alguém para 
criar os personagens?” Jeciane Oliveira disse 
que iria fazer um milhão de perguntas quan-
do eu fosse visitar a escola. Eles estão prepa-
rando um trabalho sobre o livro. Quer dizer, 
sobre os livros, porque também estão lendo 
“As Aventuras de João e Maria”, (Editora Via 
Litterarum, 2010) uma releitura que eu criei 
sobre o clássico dos Irmãos Grimm.

Rita, você não é uma professora. É uma 
educadora. Sinto-me privilegiado por ter 
sido o autor escolhido por você para desper-
tar a leitura num mundo onde o facebook, o 
twitter e o quase finado Orkut conseguem 
atrair milhares de jovens. Fico emociona-
do, feliz, eufórico, querendo gritar, pular, 
dançar por saber que existem pessoas como 

você que se preocupam com o futuro de seus 
alunos. Sobretudo aqueles que moram em 
nossos distritos. Obrigado por escolher um 
autor regional, com histórias que vão mui-
to além da territorialização, para mostrar 
aos leitores, sobretudo os meus de Castelo 
Novo, da Rua Napoleão Laureano, da Rua 
Nossa Senhora da Conceição, que podemos 
ir longe, muito longe, apenas lendo. Obriga-
do, Tainara Batista, Maiana Dias, Ariana 
Oliveira, Vanessa Ferreira, Gleice Kelly, 
Caline Batista, Jeciane Oliveira, Daniela 
Leal, Brenda Cruz, Thaís de Oliveira, Alan 
de Jesus, Fabrini Gomes por terem compar-
tilhado comigo a alegria da escrita, o cami-
nho da aventura e a saída para a liberdade.

Ler é uma viagem. Até a próxima 
aventura.

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 

escritor e membro da Academia de Letras 
de Ilhéus - Ilhéus-BA

Por Pawlo Cidade *

CULTURA
O caminho de volta

“O maior prazer do escritor não é 
publicar um livro. Sua maior satisfação 
é saber se o seu livro é lido.”

P.C.

Falaram tanto de você
que temia até cruzar
teu caminho
para não ser contaminado
pelo teu odor de pecados.
Mas,nunca me levei
por boatos,só por fatos
que meus olhos veêm.
Devagar te alcancei,
teu amigo se tornei
e vi que de fato
eram ...boatos !
pois você não era
diferente de ninguém.
Não é sábio quem
semeia intrigas
e nem quem julga
o que está além.
Sou feliz por ser minha amiga
e o resto é o resto;
o que importa é a estima.
Continue sendo sempre quem é:
boa,compreensiva,de fé,
oh, bela Daiane Soares Lima.

Poesias

Por Wagner albertsson
Poeta.

Itabuna – Bahia
E-mail: wagner-albertsson@hotmail.com

Daiane

Ilustrações de Bruno Santana para o livro “O Caminho de Volta”
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Quem acompanha nosso manda-
to já sabe: a mobilidade urbana é um 
dos temas que têm prioridade em nos-
sa pauta. Formular políticas públicas 
para as cidades exige um compro-
misso efetivo da sociedade com essa 
questão, e a discussão deve envolver 
a todos - homens e mulheres, jovens 
e idosos, motoristas, motociclistas, ci-
clistas e pedestres.

Fazemos essa introdução para es-
clarecer que nosso projeto de lei que 
institui a meia passagem no trans-
porte coletivo aos domingos e feria-
dos, em Itabuna, não é uma proposta 
isolada e sem maior razão de ser. Não 
há ilusões de que a meia passagem 
nesses dias especiais mudará radical-
mente o que precisa ser mudado, mas 
é inequívoca a ideia de caminhar com 
foco na inclusão.

O mais importante é que o pro-
jeto tem o mérito de despertar essa 
discussão e ampliá-la. Itabuna é 
uma cidade que se torna cada vez 
mais intransitável, com cerca de 60 
mil veículos em circulação por suas 
ruas apertadas, muitas esburacadas 
e mal sinalizadas. É notório tam-
bém, que vivemos em uma cidade 
que cresceu sem planejamento e com 
pouco compromisso com o futuro, 
mas não se pode falar em “jogar a 
toalha”.

Antes de propor a meia passa-
gem aos domingos e feriados, nós já 
demonstramos de outras maneiras a 
preocupação com a mobilidade. Mes-
mo antes de chegar à Câmara, orga-
nizamos, em parceria com o amigo 
Roger Sarmento, um passeio ciclístico 
com o objetivo de chamar a atenção 
da comunidade para formas alterna-
tivas e sustentáveis de transporte. 

Além disso, a iniciativa foi um mote 
para cobrar do poder público, a cons-
trução de ciclovias e a instalação de 
ciclovias em Itabuna. 

Milhares de itabunenses de todas 
as idades e classes sociais utilizam 
a bicicleta como meio de transporte, 
ou para simplesmente se exercitar. 
Como esporte, o ciclismo tem crescido 
em nossa cidade, fenômeno que se vê, 
aliás, em muitos outros centros urba-
nos. De certa forma, a bicicleta vem 
ganhando um status mais elevado, 
talvez pela simples razão de que o au-
tomóvel, preso nos engarrafamentos, 
se torna cada vez mais inviável como 
meio de transporte urbano.

Em algumas capitais europeias, 
como Amsterdã, há muito mais bici-
cletas do que carros nas ruas e, além 
disso, o transporte público funciona 
com eficiência. Por lá, já se sabe há 
algum tempo que não é inteligente 
nem possível privilegiar os veículos 
automotores, constatação que alguns 
já começam a fazer por aqui.

O fato é que Itabuna precisa tra-
tar a mobilidade com a urgência, e 
com a seriedade necessária. Trans-
porte coletivo acessível e eficiente, 
ciclovias e ciclofaixas, melhor sinali-
zação, mais segurança e espaço para 
os pedestres e carona solidária. Tudo 
isso deve ser pensado e providencia-
do, e “para ontem”.

Para nós, é uma satisfação ver 
que o projeto da meia passagem, além 
de facilitar o acesso dos mais pobres 
ao transporte coletivo, serve também 
para fomentar esse debate.

Por Aldenes Meira
Presidente da Câmara de 
Vereadores de itabuna

LEGISLATIVO

Mobilidade Urbana: 
um tema fundamental

Proprietário de duas lojas de materiais 
de construção e decoração, em Itabuna e 
Ilhéus, e de um centro de distribuição des-
ses produtos para consumidores de 25 mu-
nicípios do Sul da Bahia, o empresário Luiz 
Ribeiro (foto), da rede Buriti, tem a respon-
sabilidade de gerir um negócio de 20 anos 
no mercado e que gera 130 empregos dire-
tos. Para chegar a este patamar, ele destaca 
o item que considera mais importante: “O 
planejamento deve estar inserido em todos 
processos. Não é uma questão apenas de 
crescimento, mas de sobrevivência do negó-
cio, independente do tamanho da empresa”, 
afirma.

Por colocar em prática essa lição, o em-
presário acaba de obter mais uma conquis-
ta. Há menos de um mês reinaugurou a loja 
de Ilhéus em um espaço sete vezes maior, 
mais moderno e com um portfólio que pas-
sou de 3 mil para 7,5 mil produtos. O fatu-
ramento já dobrou nas primeiras semanas e 
ele acredita que é apenas o começo de proje-
ções ainda mais animadoras.

“Casos como o de Luiz Ribeiro são inspi-
radores para quem está começando ou quer 
ajustar o rumo dos negócios”, destaca o téc-
nico do Sebrae, Michel Lima. Para aqueles 
que querem aprender como planejar e ca-
minhar com mais segurança no mundo em-
presarial, Michel sugere o curso de Planeja-
mento Estratégico Na Medida, que acontece 
de 24 a 27 de fevereiro, das 18h às 22h, no 
Ponto de Atendimento do Sebrae no centro 
de Itabuna.

De acordo com o técnico, o curso ajudará 
o participante a criar estratégias com foco 
no mercado, partindo da análise interna da 
empresa e do ambiente até a tomada de de-
cisão. A capacitação tem o diferencial de ser 
um curso com consultoria. A carga horária é 
de 16 horas, dividida em quatro encontros, 
além do mais duas horas de consultoria.

Todo o processo apresenta os primeiros 
passos para o planejamento, a definição de 
missão, visão e valores da empresa, e análise 
ambiental, além de investimentos e oportuni-
dades de negócios.

O valor do investimento é de R$ 150. In-
formações e inscrições pelos telefones (73) 
3613 9734 e 9974 2261 ou através do e-mail: 
ag.itabuna@ba.sebrae.com.br  

Empresário do Sul da Bahia
aposta no planejamento 
estratégico para crescer

NEGÓCIO

A Associação de Agricultura e Pisci-
cultura de Floresta Azul encontra-se im-
plantada há três quilômetros da cidade, 
às margens da represa, e conta com 16 
famílias associadas que trabalham e ti-
ram o sustento do peixe criado em cati-
veiro. São 40 gaiolas, sendo que 25 estão 
em pleno funcionamento, produzindo em 
média 500 tilapias por gaiola e dando 
uma produção de aproximadamente uma 
tonelada de peixe por mês. A Associação 
foi criada com recursos do Governo Es-
tadual e conta com apoio técnico da Ce-
plac, Sebrae e Bahia Pesca, que fornece 
os alevinos.

O presidente da Associação, Antônio 
José de Jesus Vicente, disse que boa parte 
da produção é vendida para outras cidades, 
mas o dinheiro ganho com a venda dos pei-

xes fica todo no município. “Essa represa nos 
deu a oportunidade de trabalhar e sustentar 
nossas famílias. São 16 pessoas que vivem 
do peixe aqui pescado. Já existe também 
uma parceria com a Associação do Limoeiro, 
que adquiriu uma gaiola e cria aproximada-
mente 500 peixes através do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA)”, disse Antô-
nio Vicente.

POTENCIAL TURÍSTICO
O entorno da represa é cercado por uma 

estrada e diversas fazendas, que dão ao mo-
rador da região um espaço de lazer nos fi-
nais de semana com passeio de barco, uma 
boa pescaria, além de caminhadas e passeio 
de bicicleta, moto ou carro. O turismo ecoló-
gico está em alta no mundo e tem crescido 
na região.

Piscicultura é uma alternativa
viável em Floresta Azul

PISCICULTURA
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Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Itabuna

comemora seus 50 anos
Na terça-feira (11/02), na Associação Atlética Ban-

co do Brasil (AABB), a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Itabuna (CDL), promoveu evento de encerramento 
das comemorações pela passagem de seus 50 anos.

Ao completar o seu centenário de fundação a CDL, 
promoveu um evento que culminou com a festa de en-
tregas de prêmios, homenagens a pessoas que par-
ticiparam na construção e solidificação da entidade, 
filiou 30 novos sócios, homenageou prefeitos e ex-
-prefeitos da cidade e ex-presidentes da entidade, e 
de entidades e empresas com 50 anos ou mais.

Foi uma festa bonita e organizada, digna de uma 
entidade cinquentenária e de uma diretoria capita-
neada por Antônio Braga, consciente de sua respon-
sabilidade como principal fomentador do comércio 
regional.
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Reconhecimento
Dr. Antônio Carlos engrandece 
a magistratura baiana

Dr. Marcos Conrado

João Batista de Paula

Pense em uma pessoa que 
além de competente e educa-
da, trata todos com urbani-
dade e justiça, sejam advo-
gados ou partes. Estamos 
falando do Juiz de Direito 
Dr. Antônio Carlos Rodri-
gues de Moraes, titular da 
1ª Vara da Família e Suces-
sões, na cidade de Itabuna.

A magistratura baiana, 
especialmente a de Itabuna, 
está de parabéns por tê-lo 
em seus quadros.

Quem aniversariou no último dia 08/02, foi o 
Dr. Advogado Marcos Antônio Conrado Morei-
ra, especialista em Direito Previdenciário e fun-
dador do escritório Conrado Advocacia. Marcos 
Conrado que também é colaborador do Jornal e 
revista Direitos, onde assina a coluna de Direito 
Previdenciário, e um dos membros da Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA). A equipe DIREITOS parabeniza 
Marcos Conrado por essa importante data.

No próximo dia 24/02, quem estará aniversariando é 
o jornalista e escritor cearense, mas cidadão itabunense 
João Batista de Paula.  

O jornalista João Batista edita o jornal Folha do Pro-
dutor e é colaborador de diversos veículos de comunica-
ção – site, jornal, blog, revistas e jornais pelo Brasil afora 
-, além de colaborador do jornal, site e revista DIREI-
TOS. Toda a equipe do jornal Direito, capitaneada pelo 
casal Vercil e Angélica Rodrigues parabeniza esse ícone 
da imprensa regional por importante data.
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De quem é 
essa voz?

Outro dia eu estava lendo a pará-
bola do “Bom Pastor” e me detive a re-
fletir sobre alguns de seus versículos: 
“quem entra pela porta é o pastor das 
ovelhas... elas o seguem porque conhe-
cem a sua voz; mas não seguem um 
estranho, antes fogem dele, porque 
não conhecem a voz dos estranhos”. 
Sim, pensei, é natural que conheça-
mos a voz de nosso bom pastor, prin-
cipalmente se somos íntimos dele, se 
o encontramos com frequência e nosso 
contato é constante. Entretanto, supo-
nho que se existe uma distância entre 
nós, vai ficando cada vez mais difícil 
identificar sua voz em meio a tantas 
outras que igualmente nos chamam. 
Hoje em dia, há tantas vozes ao nosso 
redor, tantos apelos aos quais somos 
convidados a responder que, acredito, 
ficamos confusos e atordoados.

Faz tempo que não nos preocupa-
mos em prestar atenção aos chama-
dos do mundo. Não refletimos direito 
acerca do que nos convém, do que nos 
está sendo oferecido. Vamos abraçan-
do tudo, como se tudo fosse bom e não 
tivéssemos que fazer uma prévia sele-
ção do que nos cabe. Esquecemos da 
nossa fragilidade, da nossa emotivida-
de. Vamos respondendo aos apelos do 
mundo através do impulso, do instinto 
de sobrevivência e preservação. Sem 
querer, acabamos pisando no outro, 
violando nossos princípios e convic-
ções. Fazemos de tudo para posar de 
bacana e ser socialmente aceito. Ou-
vimos tantas vozes que nada têm a 
ver conosco e que, ao mesmo tempo, 
passam a influenciar nosso comporta-
mento, nosso jeito de ser e se portar. 
Afinal, de quem são essas vozes? Es-
ses chamados imperiosos que o mun-
do usa para vender produtos, lançar 
marcas, criar desejos antes inexisten-
tes, soterrar valores morais e implodir 
nosso amor ao próximo e o respeito 
a nós mesmos? Será que essas vozes 
vêm do nosso pastor?

Sinceramente, penso que não. 
Acredito que tais vozes têm outros 
emitentes. Nascem da ânsia do mundo 
em apreender cada ser vivente e fazê-
-lo um igual, esquecendo-se que, por 
sermos mais que matéria há muito 
transcendemos esta existência. Às ve-
zes, ficamos presos a certos conceitos 
que absolutamente não nos servem 

mais. Nossa evolução, enquanto espé-
cie, por si só dá mostras de que não 
necessitamos de muitas coisas pelas 
quais insistimos em lutar. Olhe ao seu 
redor. O ser humano está sofrendo! 
Sofrendo porque alguma coisa o força 
a vivenciar situações que ele já sabe, 
por experiência própria, que não tra-
zem felicidade. Essa inclinação, essa 
voz, não vem do bom pastor. A busca 
desenfreada pela satisfação imediata 
dos nossos desejos tem nos levado aon-
de? Descobrimos a fórmula da felicida-
de? Ou nos quedamos perplexos dian-
te de um grande vazio após estarmos 
completamente exauridos de tudo? Ul-
trajamos nossas crenças e vilipendia-
mos nossos genuínos afetos em busca 
de um “algo mais” que sequer existe, 
mas foi forjado em nossas mentes e 
nossos corações por quem nunca foi 
um bom pastor.

Vamos retomar a nossa consciên-
cia crítica. Avaliar tudo o que o mundo 
tem nos proposto ultimamente. Verifi-
car até que ponto vale à pena pisar em 
antigos sonhos, crenças e valores que 
desposamos quando ainda pequenos. 
Época em que acreditávamos num 
amanhã melhor e mais justo para to-
dos. Todos - entenda bem - e não so-
mente para nós mesmos. O mundo 
anda precisando de umas mudanças. 
E quem você acha que providenciará 
isso? Lógico que somos nós. Existe al-
guém que nunca perdeu a esperança 
e nem a confiança em suas ovelhas. 
Sim, você sabe que estou falando do 
bom pastor que, por ser bom, aguarda 
com paciência que saiamos de nossa 
letargia. Eis aqui o convite que fal-
tava. Eu o convido a se transformar 
e, consequentemente, transformar o 
mundo. Você verá que deixará de per-
seguir uma utopia para vivenciar, já 
aqui, uma realidade. A solidariedade, 
o amor ao próximo, o perdão e o res-
peito podem fazer de todos nós, novas 
criaturas. Não vamos precisar correr 
para chegar primeiro, nem lamentar 
por pegar o último lugar. Nessa corri-
da não há quem possa perder. Todos 
vão ganhar!

Por Maria regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área 
de educação; escritora, psicóloga clínica e 

judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Para gostar de escrever...
A produção de um texto é antes de tudo 

a imortalização do pensamento, é tornar 
público tudo o que pensamos ou sentimos. 
Nesse contexto a linguagem e a vida são 
inseparáveis. Mas, antes de produzir um 
texto, é necessário projetá-lo, criar um 
esboço do que se pretende escrever. Para 
que o projeto de texto seja eficaz, é preci-
so seguir alguns passos importantes, na 
sequência correta: PRIMEIRO: demons-
trar ter compreendido a proposta da reda-
ção e ter desenvolvido o tema dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-
-argumentativo. SEGUNDO: a redação 

deve organizar-se em quatro parágrafos. 
Na introdução (primeiro parágrafo, refe-
re-se a tese que o escritor vai defender no 
seu texto. Ela deve estar relacionada ao 
tema e deve estar apoiada em argumentos 
ao longo da redação. TERCEIRO: a tipo-
logia textual é dissertativo-argumentati-
vo. O texto apenas dissertativo difere do 
dissertativo-argumentativo por não haver 
necessidade de demonstrar a verdade de 
uma ideia, ou tese, mas apenas expô-la. 
QUARTO: já o texto dissertativo-argu-
mentativo há de haver dois princípios 
conforme a tabela:

QUINTO: a abordagem de um tema 
completamente diferente do que foi pro-
posto, para isso devemos ler a proposta de 
redação na íntegra, sem atropelos. SEX-
TO: muitos autores, quando na condição 
de candidatos, tem suas notas reduzidas 
ou redações anuladas, por equivocarem-
-se nesse  momento.

SÉTIMO: delimitação e interpretação 
do tema. A primeira coisa a fazer é iden-
tificar o tipo de tema solicitado: social, 
filosófico ou polêmico. Sou forçada a lem-
brar que qualquer um dos temas requer 
leitura prévia, repertório e conhecimento 
de mundo, portanto a preparação do tex-
to começa muito antes. Recentemente na 
terceira fase do concurso para juiz do Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT) aqui na 
Bahia, mais de dois mil candidatos, não 
alcançaram a nota mínima justamente na 
fase de produção textual. O que houve? 
Sem nenhuma pretensão, como também 
nenhum julgamento. Os candidatos não 
atentaram para uma leitura crítica, ana-
lítica, julgada, leram de forma mecânica 
passiva e consumista, quase uma cultu-
ra do brasileiro, de todos nós; leitura de 
editoriais publicados na grande imprensa 

contribui para a formação do pensamen-
to e da consequente defesa de pontos de 
vista, já que esses serão fundamentais em 
bons autores.

Uma boa preparação para concursos 
deve ser feita ao longo do tempo. Ela con-
siste em ler, escrever (e reescrever) textos 
diversos durante toda vida escolar e de-
pois dela. Dissertar acerca de temas so-
ciais requer informações atualizadas. Os 
temas filosóficos exigem amadurecimento 
intelectual (somente se adquire por lei-
tura e discussão constante). Já os temas 
polêmicos (uso de drogas, as cotas para 
índios e negros nas universidades e a des-
criminalização do aborto, por exemplo) 
pressupõem uma visão não-preconceitu-
osa e uma proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos.

Nossa proposta nesse artigo é apre-
sentar experiência que  leve  você a li-
berar sua linguagem e seu pensamento. 
Escrever dissertativamente pode repre-
sentar uma redescoberta de você mesmo 
e do mundo em que vive.

REFLEXÕES

                                     Por agenilda Palmeira *

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

PriNCÍPioS

PriMEiro SEGUNDo

Desenvolver justificativas para comprovar 
a tese e uma conclusão que dê um fecho à 
discussão elaborada no texto, compondo 
o processo argumentativo.

Utilizar estratégias argumentativas 
para expor o problema discutido 
no texto e detalhar os argumentos 
utilizados.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinh@hotmail.com



Por antonio Nunes de Souza*

CRÔNICA

Recebi um e-mail com uma 
fábula interessante que espero 
reproduzir fielmente.Certo  rei 
tinha um meteorologista oficial  
e sempre o consultava.Um dia 
ele resolveu caçar, mas não quis 
sair antes de saber a opinião do 
meteorologista sobre se ia cho-
ver ou não.Como este respondeu 
que não iria chover, o rei juntou 
todos os apetrechos  de caça e 
se mandou.No caminho encon-
trou-se com um camponês que 
seguia no seu burrico.O campo-
nês   aconselhou o rei a voltar 
para casa, porque iria  desabar 
um temporal.O rei não aceitou 
o conselho baseado na previsão 
do meteorologista, pois não iria 
deixar de seguir o parecer de um 
cientista, para seguir o parecer 
de um ignorante.Mas o ignoran-
te estava certo.Caiu o temporal e 
o rei ficou tão encharcado a pon-
to da noiva dele achar graça.O 
rei furioso despachou o meteoro-
logista e queria contratar o cam-
ponês para ocupar-lhe o lugar.O 
camponês confessou que não 
entendia nada do tempo e se ba-
seava no sinal dado pelo burro, 
que murchava as orelhas quando 
previa chuva.O rei  então contra-
tou  o burro como meteorologista 
oficial  da corte.

Acho a fábula excelente cria-
ção imaginosa, sem aplicação 
prática no Brasil, onde somen-
te pessoas da mais alta compe-
tência ocupam cargos públicos...
Em  todo o caso, aproveitemos a 
oportunidade para algumas con-
siderações, tendo em vista não 
somente os cargos públicos, mas 
também o emprego nas empre-
sas particulares, onde uma con-
tratação  de burros é bem mais 
difícil.Com efeito, quantas vagas 
existem  nessas empresas na ex-
pectativa de gente competente! 
Há rapazes e moças à-toa ou em 
empregos de baixa renda porque  
não têm nenhuma especializa-
ção. Por isso, eu digo aos jovens: 
estudem,treinem, aproveitem en-
quanto é tempo, a fim de não fica-
rem  como eternos parasitas  em 
casa dos pais que não são  eternos 
ou então de qualquer modo olhan-
do com desgosto   para cima, para 
os colegas empregados.É verdade 
que certas coisas se aprendem em 
qualquer idade, mas também  é 
verdade como diz o provérbio in-

glês: “An old dog does´nt  learnet 
new tricks” –Cachorro velho não 
aprende novas habilidades, ou 
em nosso conhecido  provérbio: 
“Papagaio velho não aprende a 
falar.”A memória está mais fraca. 
A gente cansa-se mais depressa 
no esforço do treinamento ou  da 
repetição.A pressão cultural  do 
papagaio velho que não apren-
de impõe-se desastrosamente. 
No caso do computador, eu que 
aprendi a mexer com esta má-
quina maravilhosa aí com  meus 
oitenta,lamento que tanta gente 
capaz de aprender também, não 
o faz com a idéia que se trata de 
uma coisa do outro mundo.Falo de 
computador, mas nem todo o em-
prego exige saber manejá-lo e fica 
aí a triste verdade que empregos 
sobram em diversos setores, fal-
tando apenas gente competente 
para ser contratada. 

De outro lado,  sabemos do 
quanto depende das autorida-
des públicas o esforço educacio-
nal para sairmos de um  estado 
penoso. 

“O Brasil ocupa o 53º lugar 
em educação, entre 65 países 
avaliados (PISA). Mesmo com o 
programa social que incentivou 
a matrícula de 98% de crianças 
entre 6 e 12 anos, 731 mil crian-
ças ainda estão fora da escola 
(IBGE). O analfabetismo funcio-
nal de pessoas entre 15 e 64 anos 
foi registrado em 28% no ano de 
2009 (IBOPE); 34% dos alunos 
que chegam ao 5º ano de escola-
rização ainda não conseguem ler 
(Todos pela Educação); 20% dos 
jovens que concluem o ensino 
fundamental, e que moram nas 
grandes cidades, não dominam o 
uso da leitura e da escrita (Todos 
pela Educação). Professores re-
cebem menos que o piso salarial 
(et. al., na mídia).”

Queira Deus que os rendimen-
tos do Pré-Sal e outros recursos 
sejam quanto antes empregados  
na educação, pois sem esta jamais 
atingiremos o patamar de cultura 
ambicionado apenas em palavras 
por tantos de nossos homens pú-
blicos  e que tais recursos não vão 
acabar nos sórdidos bolsos de tan-
tos administradores desonestos

Por Antônio Lima dos Santos.
Professor e Membro da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI). Governador Valadares – Minas Gerais.

E-mail: profalsantos@gmail.com 
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PARA
REFLETIR

                        Por antônio Lima dos Santos*

Educação Acordo sentindo aquele gosto ruim na 
boca, proveniente de diversas bebidas, co-
midas, beijos e, provavelmente, sexo oral no 
final da intempestiva comemoração, encer-
rando todo aquele turbilhão de festejos ecu-
mênicos, mas, sempre pendente para os de-
sejos e atos profanos que, naturalmente, dão 
graça ao evento: Reveillion!

Olho para o outro lado da cama e vejo La-
rissa nua, toda aberta sem censuras, babando 
num ronco silencioso, maquiagem borrada, ca-
belos assanhadíssimos, que não parecia nem 
de longe a mulher charmosa e sensual da noite 
passada. Mesmo ainda meio sonolento, pensei 
como as mulheres usam tantos artifícios para 
nos atrair e nós, nas volúpias da sacanagem, 
somente nos preocupamos em analisar uma 
bunda arrebitada, peitos maneiros e o jeitinho 
sacana e pecaminoso que faz rolar a tal da quí-
mica, física e matemática. A química porque se 
torna uma mistura perfeita, a física em função 
do tesão e a matemática, obvio, em razão de es-
timular uma, duas e até três sem dar descanso 
ao pobre e sagaz membro. Nem levo em conta 
essa estória de pele, pois, quem se preocupa 
com pele é jacaré para não virar bolsa!

Levantei, silenciosamente, olhei pela ja-
nela da suíte da pousada e vi o mar tranqüi-
lo e calmo, depois de ter salgado milhares de 
pessoas em nome de Iemanjá, fiscalizando os 
adeptos dos folclóricos pulinhos das “sete on-
das”, na esperança de alcançar dias melhores 
no ano que inicia. Aqueles com pedidos mais 
exigentes levaram flores, espelhos e perfumes 
para o vaidoso Orixá que, provavelmente, 
deve ter seus admiradores no fundo do mar. 
Eu não levei nada, mas, devo ter dado milha-
res de pulos nas rasas ondas, pois, ao chegar 
no banheiro percebi que, mesmo depois de ter 
tomado um banho quando chegamos do even-
to, na minha regada da bunda ainda havia 
uma pequena quantidade de areia entranha-
da no cu, demonstrando as minhas caídas nas 
águas milagrosas de Iansã!

Tomei um banho caprichado, escovei os 
dentes, fiz a barba, coloquei uma nova bermuda 
branca, uma camisa regata, pois, mesmo com 
meus cinqüenta anos, ainda estou meio sara-
dinho e com uma modesta barriguinha de tan-
quinho. Sempre me cuidei, assim como Larissa 
que, com seus trinta e oito anos, arrumadinha 
ainda parecia uma gatinha. Sempre fomos ami-
gos e nada tivemos, porém nesse fim de ano, por 
estarmos sozinhos combinamos passar as festas 
juntos, mesmo que não rolassem sacanagens.  

Mas, como não rolar? Ela gostosa, tesuda, 
sexy e safadinha, bastaram algumas taças de 
champanhe para que nossas libidos ficassem 
acesas: ela molhadinha e eu ereto como um 
soldado do Castelo inglês. Daí pra frente o 
coro comeu direitinho e tudo começou a rolar 
da maneira mais liberal e espontânea possí-
vel. Dançamos pagode, arrocha, funk, samba, 
bolero, sertanejo e todas as porras que toca-
vam. Um repertório uma merda, mas, o im-
portante era a esfregação. Cheguei ao hotel 
e vi que minha glande estava mais vermelha 
que um morango, de tantos atritos em sua 
bundinha deliciosa e coxas. Com tantos preli-
minares deliciosos, meu pensamento sempre 
estava voltado para a partida principal. E não 
deixou nada a desejar, pois transamos nas 
mais diversas maneiras, sem preconceitos ou 
tolices, valendo tudo e em todas as posições. 
Larissa é uma danada na arte de transar. 
Parece que decorou o livro Kama Sutra e as 
lendárias aventuras amorosas de Lucrecia 
Borgia. Sabe usar um pênis como eu gostaria 
de ter a mesma destreza para escrever!

Tomei um café revitalizador, sentei-me 
na varanda apreciando a praia e o mar e, em 
pensamento, agradeci a Rainha das Águas 
por essa noite maravilhosa, e que 2014 seja 
tão bom como começou!

Por Antonio Nunes de Souza.
Escritor (antoniomanteiga.blogspot.com) e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail lantoniodaagral26@hotmail.com

Meu primeiro
dia do ano!



O presidente da Fundação 
Itabunense de Cultura e Cida-
dania (FICC), professor Rober-
to José da Silva, esteve nesta 
quinta-feira, 13, na Colônia 
Penal de Itabuna, para assis-
tir uma apresentação teatral 
(da ala feminina) e assinar em 
ato solene os primeiros con-
tratos entre a fundação e in-
ternos, que foram capacitados 
por professores da Fundação e 
participarão como “monitores” 
do Programa de Agentes Cul-
turais. Dessa forma, cada um, 
receberá uma bolsa auxílio no 
valor de R$400. 

Para que o projeto fosse 
viabilizado, a FICC assinou 
um convênio com a Secretaria 
de Justiça, Cidadania e Di-
reitos Humanos do Estado da 
Bahia. Neste início, seis de-
tentos serão beneficiados com 
o pagamento da bolsa auxílio, 
mas Roberto José indica que, 
ao longo do projeto o número 
de beneficiados será amplia-
do. Para além do pagamento 
das bolsas, os participantes 
do projeto ainda terão outros 
benefícios: a cada três dias de 
trabalho, os internos terão um 
dia reduzido em suas penas. Os 
presidiários foram exigidos, no 
entanto, em termos de histó-
rico de bom comportamento e 
competências básicas na área 

de Arte e Cultura. 
O Conjunto Penal de Ita-

buna possui atualmente 1.200 
internos aproximadamente. 
Desses, o programa beneficiará 
os seis primeiros que já foram 
selecionados. Outros quatro 
foram classificados como “su-
plentes”. Pelo convênio, os mo-
nitores darão cursos de Flauta, 
Violão, Artesanato, Canto & 
Coral e Cinema. O valor das 
bolsas auxílios pagas pela FICC 
é revertido diretamente às fa-
mílias dos internos. Além disso, 
aqueles que participarem, como 
aprendizes, das oficinas de Ar-
tesanato, por exemplo, terão a 
chance de terem seus produtos 
expostos em eventos culturais e 
mesmo de vendê-los. 

Roberto José afirma que 
essa é uma das muitas ações 
previstas no Programa “Cidade 
de Paz” e que se sente feliz com 
a forma com que o Programa 
Agentes Culturais valoriza as 
potencialidades dos internos. 
“Antes, tínhamos dificuldades 
para desenvolver projetos den-
tro de uma Área de Segurança, 
principalmente pela questão 
da acessibilidade. Com esse 
projeto, a gente explora os co-
nhecimentos dos próprios in-
ternos, que já estão lá dentro 
e os transforma em multiplica-
dores”, explicou o presidente. 

Internos do conjunto penal de
Itabuna assina contrato com a FICC
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Pensando na representati-
vidade cultural e no desenvol-
vimento de vários setores do 
município de Ibicuí, o deputado 
estadual Coronel Gilberto San-
tana juntamente com a prefeita 
da cidade Gilnay Santana, a se-
cretária de Educação do municí-
pio Nilza Bidu e dos coordena-
dores de Evento Vilson Lindoval 
e Jailton Gonçalves, estiveram 
na secretaria de Cultura do Es-
tado (Secult) com o intuito de 
firmar parceria para manter e 
expandir as manifestações po-
pulares da cidade. Na ocasião 
foram recebidos pelo diretor de 
Territorialização Uilson Pedrei-
ra e pela assessora de Relações 
Institucionais Jeane Costa.

Dentre as propostas está o 
São João considerado um dos 
melhores da Bahia, que este 
ano vem homenageando a Sele-
ção Brasileira de Futebol com o 
tema: “Na Copa de Camarote”. 
Além dos festejos juninos, ações 
que envolvem as artes plásticas, 
a musica, o artesanato dentre 
outras ações que integram a 
série de atividades organiza-
das pelo comitê do município e 
apoiadas pelo deputado.

Todos os projetos têm o in-
tuito de movimentar e dar mais 
visão a tradição de Ibicuí com: a 
mostra dos trabalhos feitos por 
artistas locais; apresentação de 
grupos de dança e música; fei-
ras realizadas com produtos fei-
tos na região, além dos demais 
festejos que já integram o calen-
dário festivo da cidade, como a 
Cavalgada que acontece no mês 

de novembro.
A prefeita acredita que esse 

conjunto de ações certamente 
colocará Ibicuí na rota do turis-
mo cultural do estado. “valorizar 
a extensa colcha cultural de Ibi-
cuí significa elevar a autoestima 
dos que vivem na cidade, além 
de ser um importante fator para 
o aquecimento financeiro”, res-
salta Gilnay. Para o deputado, 
“toda essa visibilidade que será 
dada às manifestações tipicas 
da região pode chamar a aten-
ção de empresários interessados 
em estabelecer suas empresas 
na região”.

A ideia trazida pela prefei-
ta e seus assessores, agradou 
Uilson Pedreira diretor de Ter-
ritorialização da Secult. Segun-
do ele, é pensando no resgate 
e manutenção da cultura que 
a secretaria vem buscando pa-
recerias afim de fortalecer este 
elo. “Os recursos que a secreta-
ria dispõe é insuficientes, mas, 
existem promoções desenvolvi-

das pelo departamento de Terri-
torialização que podem atender 
as demandas da cidade”, inclui 
ele. Complementando as colo-
cações de Uilson, Jeane Costa 
assessora de Relações Institu-
cionais da secult, afirmou que a 
secretaria não elaborou nenhum 
plano de patrocínio para o São 
João, mas, para as demais ações 
que compõem o projeto existem 
os editais de Ponto de Cultura 
que dispõem de verba para a re-
alização eventos culturais.

São João de Ibicuí Patrimô-
nio Imaterial – Acreditando na 
tradicionalidade do São João de 
Ibicuí, a prefeita da cidade le-
vará ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), a proposta de elevar a 
feste à categoria de Patrimônio 
Imaterial. Gilnay revela que as 
características do São João da 
cidade é algo muito particular 
que está ligado às antigas tra-
dições do interior, que se perde-
ram com o tempo.

Deputado Coronel Santana participa da
apresentação de projetos culturais de Ibicuí

No artigo anterior começamos a 
imersão do ambiente mais propício ao 
lado espiritual: como os sentimentos 
abstratos nos conduzem a realizar coi-
sas que jamais poderíamos imaginar 
que faríamos. Enfatizamos as energias 
biológicas, psicológicas e espirituais. 
Hoje vamos falar um pouco das forças e 
funções motivadoras. Sempre lembran-
do que todo o conteúdo aqui exposto foi 
tirado do curso Motivação nas Organi-
zações, da Fundação Getúlio Vargas, 
sob o comando da professora e doutora 
Sylvia Vergara. 

Um dos maiores psiquiatras do 
mundo e fundador da Psicanálise Ana-
lítica, Carl Jung, afirma que temos 
quatro funções psíquicas básicas, res-
ponsáveis pelo modo de conhecer, e das 
quais outras derivam. São elas: o pen-
samento, a percepção/sensação, o sen-
timento e a intuição. O pensamento e 

a percepção/ sensação são conscientes. 
O sentimento pode ser consciente ou 
inconsciente. Mas a intuição é incons-
ciente. 

Consciência é um complexo de re-
presentações percebidas pelo eu como 
tal.  Inconsciências são as referências 
do eu não percebidas por ele como tal. 
O pensamento e o sentimento são fun-
ções racionais porque se caracterizam 
pela primazia das funções racionais ou 
de julgamentos. A percepção/sensação 
e a intuição são irracionais – não ra-
cionais – porque não se baseiam em 
juízos racionais, mas na intensidade 
das percepções. Embolou? Vamos des-
complicar. 

O pensamento é a função racional 
consciente nutrido pelas percepções 
sensoriais, ou seja, tudo que você con-
segue ver, sentir, tocar e ouvir, mas 
também pode ser através de fontes 

subjetivas, que advêm do espírito. O 
sentimento é também uma função ra-
cional relativa a valores, a agrados, 
cujos conteúdos estão na consciência 
ou no inconsciente. Podemos às vezes 
esquecer os fatos, mas não esquecere-
mos o sentimento associado ao fato. O 
que interessa aqui é que você perceba 
a relação entre função psíquica predo-
minante em uma pessoa e motivação 
para a realização de determinada tare-
fa. Também interessa que você possa 
perceber que o processo motivacional 
é extremamente rico, incluindo neces-
sidades, satisfações, expectativas, va-
lores, modelos mentais e, certamente, 
o significado que atribuímos ao traba-
lho. Isso tudo pra dizer que ninguém é 
igual a ninguém. 

Já afirmamos em artigos anterio-
res como é difícil criar uma equipe ven-
cedora e unida, dando a sugestão de 

tentar montar grupo homogêneo. To-
dos possuímos as quatro funções aqui 
citadas, mas sempre terá o predomínio 
de uma em detrimento de outra. Uma 
pessoa com certo tipo psicológico pode 
ser motivada para uma tarefa e outra 
não. Um tipo predominantemente in-
tuitivo não se sentirá motivado para 
tarefas rotineiras. Um tipo predomi-
nantemente racional se sentirá moti-
vado para tarefas de planejamentos. 

A descoberta do nosso tipo psicoló-
gico pode nos ajudar a entender porque 
colocamos nossa energia em uma coisa 
e em outra não, como também pode nos 
ajudar a entender o que motiva as ou-
tras pessoas. No próximo artigo, fala-
remos sobre autodesenvolvimento.     

Até a próxima. 
*Linho Costa. 

Diretor da Costha Fera.
E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - VIII.
Mecanismos de Defesa.

FICC
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Uma parceria 
que dá certo

Na evangelização, uma parceria 
que dá certo é o trabalho dos sacerdotes 
e dos fiéis leigos. Sem nunca competir, 
mas em espírito de cooperação e uni-
dade, os leigos podem chegar onde nós 
padres não podemos. Estão presentes 
em realidades que, muitas vezes, não al-
cançamos, por isso são uma ferramenta 
importante na ação evangelizadora.

Leigos bem formados e conscientes 
de suas identidades cristãs fecundam as 
diversas realidades da vida secular onde 
estão inseridos, a partir de seus lares 
até o trabalho, o comércio, a política... 
Evangelizam pelo seu testemunho de 
vida que fermenta toda a massa com a 

força do Evangelho.
Como o fermento que, sem aparecer, 

tem a força de fermentar toda a massa, 
os fiéis leigos contribuem diretamente 
para a construção do Reino de Deus, a 
partir de realidades muito concretas. 
São verdadeiros discípulos e missioná-
rios do Evangelho, promotores da vida e 
comunicadores dos valores evangélicos.

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

1- Sou de uma cidade do inte-
rior do estado e morava em Salvador 
com minha tia a dez anos e ela fale-
ceu a quase um mês. Fiquei muito 
abalado e faltei dois dias ao traba-
lho. Essas faltas serão descontadas 
do meu salário? Roberto Meira.

 Sr. Meira, de acordo com os arts. 471  
e 473,I  da CLT, o empregado pode faltar 
ao trabalho sem prejuízo do salário, du-
rante dois (2) dias consecutivos, em caso 
de falecimento de pai, mãe, avós,  filhos, 
netos ( ascendentes e descendentes),  ir-
mão ou pessoa que seja  a notada em sua 
CTPS ,   ou seja que viva sob sua  como 
sua dependente econômica. No caso, por-
tanto, sua ausência só será paga se sua 
tia constar de sua Carteira Profissional  
que era sua dependente no INSS> Se não 
houver  tal anotação, você realmente não 
tem direito ao salário dos   dias  de au-
sência.

2- Tinha mais de vinte anos de 
trabalho prestado ao meu empre-
gador em favor do qual realizei ser-
viços em meio ambiente insalubre. 
Com o meu desligamento se deu 
mediante aviso prévio indenizado, 
recebi em dinheiro relativo ao tem-
po correspondente. Gostaria de sa-
ber, então: sobre esse tempo incide 
contribuição previdenciária? Se for 
o caso, esse tempo será computado 
para a minha aposentadoria espe-
cial. Jorge Leite.

Jorge, Sobre qualquer  salário incide  
a contribuição previdenciária.  Se você  
trabalhava em ambiente insalubre, ,você  
tem  direito ao  adicional corresponden-
te. Para isto você em que ver  na sub-
-delegacia  do Trabalho  aí , qual o grau 

de insalubridade para ser determinado o 
percentual que lhe é devido, de 10%, 20%  
ou 40%, conforme o grau de insalubri-
dade. Você pode também procurar logo 
um advogado e  reclama o pagamento na 
Justiçado Trabalho e esta nomeará um 
perito para fixar o grau de insalubridade, 
que é parte do salário.

O tempo de aviso prévio indenizado 
é computado como  tempo de serviço efe-
tivo. Incide mais  1/ 12  de férias   com o 
adicional de 30%;  de 13º. Salário  e  ain-
da o FGTS mais 40%.

 
3 - Trabalhei em uma empresa 

por dois anos. E acabo de ser demi-
tida. Quais são os meus direitos em 
relação as verbas trabalhistas inde-
nizatórias? Caroline Dia.

Você  em direito ao aviso prévio, que 
pode ser pago de logo na despedida ou em 
dias trabalhados com redução da jornada 
para Férias com o adicional de 30%; se 
você  nãos saiu de férias nunca,  nessa 
empresa, o primeiro período de férias 
será em dobo; 13º salário, que será inte-
gral  ( um mês  de salário se você  tra-
balhou o ano todo e não recebeu   uma 
parte) ou proporcional  na base de 1/12 
por Mês  ou parcela de tempo de serviço 
de 15 dias ou mais. Não sei quando você 
foi despedida, mas digamos que foi em 
janeiro,  - então você tem o mês de janei-
ro(1/12)  considerando o aviso. Se você foi 
despedido no início de dezembro, terá o 
13º.saláio integral- um mês de salário., 
porque o aviso complementa o empo de 
serviço, então é contado um ano;

Tem a liberação dos depósitos do 
FGTS com a  multa de 40%, ou o paga-
mento do valor em dinheiro, se não foram 
feitos  os depósitos;

Mais Seguro desemprego.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito do 

Trabalho ao Dr. Eurípedes 
Brito Cunha, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, 

Rua Itatuba, 201, Iguatemi, Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – Bahia.

Você não tem crédito? 
Está sem crédito?
Está sem merecimento?
Não fique triste!
Vamos mudar de nível; sair da doen-

ça, da pobreza e do conflito para a paz, 
saúde e prosperidade.

Tudo é possível!
 O homem depende do seu pensamen-

to e do sentimento. 
Tenha Fé. Amor. Certeza. Razão e 

Determinação.
Você pode conquistar todos os dias votos 

de agradecimentos, agindo com mais aten-
ção e simpatia, sendo amável e cortês, sen-
do mais feliz no trato com as outras pessoas.

Outro fator essência são aquelas pa-
lavras mágicas: muito obrigado por sua 
gentileza e atenção. Posso ajudar? Posso 
fazer alguma coisa por você?

Chegou sua hora agora para ampliar 
seus créditos e ser libertos dos sofrimentos. 

Vamos amar muito mais.
Vamos rir mais.
Abraçar mais nossos amigos.
Promover mais o amor!
Gerar  felicidade!
E procedendo assim;  os nossos créditos 

vão se ampliando e chuvas de bênção  che-
gam para mudar nossa história. Mudar 
para melhor.  Vamos dar a volta da Vitória.

 Tudo é uma questão de atitude e sen-
timento!

 É possível viver feliz e colaborar 
para que vidas sejam felizes, criadoras e 
exemplares.

Vamos mudar de nível e transformar 
o que podemos  transformar, objetivando 
atrair o que é bom e belo. Atrair o que 
tanto queremos para uma vida mais feliz 
e brilhante, vencedora e exemplar, cheia 
de êxito  e vitórias.

Para  ser bem vindo, benquisto, solici-

to,  amável, adorado;  e estar com o crédito 
respeitável, é necessário agir com amor, 
com sinceridade e distribuir flores por 
onde passamos. Assim é possível rir mais. 

Vamos dar a volta da vitória e do 
bem-estar. 

Vamos dar a volta por cima, é fácil, 
fácil, basta eliminarmos o rancor e o res-
sentimento, sendo muito mais feliz.

O crédito rápido para você vai  che-
gar  à partir dos seus atos meritórios. As 
portas se abrem, os caminhos ficam mais 
saudáveis, os resultados são motivos de  
regozijo e satisfação. Nunca se sentir 
derrotados! Nem desistir de praticar o 
bem e a justiça.

Então, meu  amigo e minha amiga, 
faça os outros felizes; faça os outros ser 
importante para você; faça a beleza pre-
valecer em todos os sentidos.

Você vai ter crédito rápido e automá-
tico, crédito com amor à vida, quando 
edificares  o bem e implantar o amor em 
tudo que realiza.

Ajude alguém atravessar a ponte.
Ajude alguém atravessar o lago gelado.
Ajude alguém a viver o amor a dois.
Ajude alguém amar a própria vida.
Ajude alguém sair da sombra e viven-

ciar a luz. 
O respeito pela vida e à ação concreta 

para que o sol brilhe para todos, para que 
o amor seja ampliado, a felicidade vivifi-
cada, uma vida digna e benigna, faz com 
que seus créditos junto ao amor de Deus  
sejam ampliados. 

Hoje é dia de você receber seus crédi-
tos  e méritos por tudo de bom  que prati-
cou. Orai e Vigiai. 

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um 

mundo melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Crédito rápido 
e especial 
para você

OPINANDO

Por João Batista de Paula*

“A história de lutas da OAB em de-
fesa da justiça social no Brasil se curva 
aos interesses mesquinhos de quem não 
quer ver Salvador voltar a brilhar”, rea-
ge o secretário municipal de Urbanismo 
e Transporte, José Carlos Aleluia (foto)
à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) impetrada pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção Bahia contra o 
IPTU. “É motivo de indignação, assistir 
a OAB tomar partido, quando ela sempre 
defendeu a sociedade”, acrescenta.

Segundo Aleluia, o signatário da 
ação contra o IPTU em favor dos ricos 
e contra os pobres da capital baiana, 
Luiz Vianna Queiroz, foi o advogado do 
deputado Nélson Pelegrino (PT), adver-
sário do prefeito ACM Neto nas últimas 
eleições, e continua se comportando em 
defesa do principal interessado em ti-
rar o brilho da atual administração 
municipal. “Luiz Vianna não deveria 
colocar seus próprios interesses acima 
da instituição”.

Para Aleluia, o que se esperava de 

Luiz Vianna era que, na presidência da 
OAB, corrigisse a omissão da entidade 
diante dos oito anos de desmandos de 
João Henrique, na prefeitura de Salva-
dor, e Jaques Wagner, no governo do 
estado. “Por que a OAB não combate 
a escalada da violência, que já vitimou 
mais de 40 mil baianos, a tragédia da 
educação, cujos índices baianos são in-
feriores ao do Piauí, e o caos da saúde 
pública, que tanto sofrimento causa ao 
povo?”.

Aleluia lamenta partidarismo 
da OAB na questão do IPTU

BAHIA
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros “Breves Análises 
Jurídicas” e “Analises Cotidianas” (Direitos Editora), Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador 
e Vice-presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro-Diretor de 
Comunicação da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

Na terça-feira (04/02), no Clube da Associação 
Atlética do Banco do Brasil (AABB), a Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL), presidida pelo 
acadêmico Ivann Kebrs Montenegro, começou 
seus trabalhos para o ano 2014.

A reunião contou com um número conside-

rável de confrades/confreiras e os que não vie-
ram justificaram as ausências. 

O presidente Ivann Montenegro fez um ba-
lanço das ações da Egrégia Casa do ano 2013 e 
apresentou novas propostas e projetos para o 
ano de 2014.

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

AGRAL retoma os trabalhos


